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Записник 

 

 

 

са 91. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије у 

проширеном саставу. Седница је одржана 02.04.2019. године у 

просторијама Ветеринарске коморе Србије у 11,00 часова. 

 

У раду седнице учествовали:  

 

Председник УО: Дубравко Гудурић  

Потпредседник: Драгана Кривокућа 

Чланови: Зоран Цветковић, Бобан Ђурић, Дарко Бошњак, Будимир Вишић 

и Вања Крстић 

Седници су присуствовали: Председник ВКС Мишо Коларевић, 

Председник Надзорног одбора Милош Петровић, потпредседник НО 

Војислав Блажин, представник ВКС у FVE  Саша Траиловић и секретар 

Коморе Жолт Кало. 

Због раније преузетих обавеза седници није присуствовао Милан Малетић 

предатвник ВКС у WVA. 

 

Председник Управног одбора Дубравко Гудурић је предложио  следећи 

дневни ред за 91. седницу Управног одбора: 

 

1. Организација одржавања избора у РО где се нису одржали; 

2. Разматрање финансијског плана за текућу годину; 

3. Излагање представника ВКС у међународним организацијама о 

предстојећим активностима; 

4. Разно; 

 

Одлука: Једногласно је усвоје дневни ред за 91. седницу УО. 

 

 

Ад. 1. Организација одржавања избора у РО где се нису одржали; 

 

Дубравко Гудурић: Предлажем да се формира једна радна група која би 

спровела изборе у РО где се нису одржали избори. Одредили би и 

координаторе за сваки Регионални одбор како би избегли евентуалне 

пропусте у изборном процесу. 

Мишо Коларевић: За радну групу за спровођење изборног процеса 

предлажем Председника ВКС, председника УО и председника НО. Задатак 

радне групе је да обави консултације са људима из тих одбора како би се 
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успешно завршили изборни процеси и како би их реинтегрисали у 

Скупштину ВКС. 

 

Одлука: Једногласно је донета одлука: 

 

За радну групу за спровођење избора у 8 РО именовани су:  

Мишо Коларевић, Дубравко Гудурић и Милош Петровић. 

 

 

 

Закључци за Ад. 1. Организација одржавања избора у РО где се нису 

одржали: 

 

1.1. Закључак: Да се за спровођење изборног процеса у преосталих 8 РО 

користе спискови  закључени  дана 06.12.2018. године.   

 

 1.1Једногласно је донет закључак 

 

1.2. Закључак: Информацију о спровођењу изборног процеса (место, 

датум) о томе обавестити све чланове РО који се налазе на списковима 

путем електронске поште и ту информацију поставити на сајт ВКС. 

 

 1.2 Једногласно је донет закључак 

 

 

Ад 2. Разматрање финансијског плана за текућу годину; 

 

Мишо Коларевић: Данас можемо само да дискутујемо о финансијском 

плану,и предлажем да на некој наредној седници УО да тачно дефинишемо 

и усвојимо финансијски план. Једна од позиција коју смо ранијих година 

имали је је фонд за солидарну помоћ колега а која је укинута последњих 

неколико година, за коју сматрам да треба да постоји. То би требало да се 

уреди неким правилником где би се јасно дефинисало, како и на који 

начин се исплаћује  солидарна помоћ . Сматрам да до краја године можемо 

да донесмо тај правилник, као што то има Лекарска комора. Да се одреди 

иницајални износ на тој позицији а који би се касније допуњавао или  

 

Саша Траиловић: Ми смо активни и пуноправни чланови у FVE. Унутар 

FVE има више секција, а једна од њих су практичари. До сада ВКС је била 

пасиван члан те секције. То значи да може да учествује у раду унутар те 

секције, да добијамо све информациј али једино не можемо да гласамо. 

Чланарина за пасивно учешће унутар те секције је 250 евра годишње. 

Мислим да тај наш пасивни статус унутар те секције је био коректан 
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пошто нисмо ни чланице ЕУ. Међутим из нечијих интереса, колега 

Мирослав Урошевић је написао маил да у складу са договором са 

тадашњим председником ВКС са Даворем Шашићем да се упути захтев за 

мењање статуса ВКС унутар те секције и да тражимо да будемо активни 

чланови. Годишња чланарина је у том случају око 2.500 евра. На редовној 

јесењој скупштини FVE која се оджала у Риму ми смо прихваћени  као 

активни чланови унутар те секције. 

  

Драгана Кривокућа: Предлажем да се у финансијском плану предвиде 

средства и за ванредну Скупштину ВКС. Исто предлажем да се одреди 

сума новца коју бисмо орочили код банке која нуди најповољније услове. 

Сматрам да ВКС треба да има један централни скуп, велики скуп, као што 

је то била Врњачка Бања, и да се за то одреде средства у финансијском 

плану. 

 

Дубравко Гудурић: Закључци везани за тачку 2. Разматрање финансијског 

плана за текућу годину: 

 

Закључак 2.1 Повећати средства на позицији за орочавање. Затражити 3 

понуде од банака и орочити средства по најповољнијим условима. 

 

 2.1Једногласно је донет закључак 

 

2.2. Закључак: Да се у финансијском плану определе средства за 

солидарну помоћ члановима ВКС, начин како ће се пунити та позиција и 

начин  трошења средстава ће се уредети правилником. 

 

 2.2Једногласно је донет закључак 

 

2.3.  Закључак : Да се статус ВКС унутар секције практичара у FVE врати 

у пасиван статус због рационализације трошкова 

 

 2.3 Једногласно је донет закључак 

 

2.4. Закључак :Да се у финансијском плану определе средства за 

одржавање једно скупа у организацији ВКС  који је ширег карактера. 

 

 2.4 Једногласно је донет закључак 

 

2.5 Закључак :Да се у финансијском плану определе средства и за 

ванредну Скупштину ВКС 

 

 2.5 Једногласно је донет закључак 
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Ад 3. Излагање представника ВКС у међународним организацијама о 

предстојећим активностима; 

 

Саша Траиловић: Од актинвости које нам следе имамо 2 битне ствари. 

Једна је Вишеградска вет плус група, у мају у Порторожу. Друга је 

генерална изборна скупштина FVE-а у Братислави. Да би мање државе 

остварила своја права унутар FVE-а током гласања оформљене су групе, 

вишеградска, скандинавска, медитаранска. Чланице Вишеградске групе су 

(Пољска, Словачка, Чешка, Мађарска, Србија, Хрватска, Словенија, 

Реп.Српска, Бугарска, Руманија и Македонија). За састанак на 

Вишеградској групи досада је био обичај да земља домаћина покрива  

трошкове смештаја за 3 делегата из сваке земље, дакле трошкови би били 

само путни трошкови. Циљ састанка је заузимање заједничког става на 

генералној скупштини FVE-а.  

 

Ад. 4. Разно; 

 

Драгана Кривокућа: Од круцијалног значаја за ветеринаре који се баве 

ветеринарском делатношћу је да се још увек ради по правилнику из 1977 и 

1988 године који се односе на садржину и вођење евиденције података из 

области ветеринарства. Правилник о обрасцу уверења о здравственом 

стању животиња. Дошли смо у ситуацију да нам је прегломазна 

администрација. Мој предлог је да оснујемо радну групу у сарадњи са 

представницима Управе за ветерину. Ако би се променили прописи о 

вођењу евиденције било би много једноставније за рад, за контролу како 

ветеринарским станицама тако и колегама из ветеринарске инспекције. 

Постојећи сервер је преоптерећен. За здравствено уверење један исти 

податак се преписује још 5 пута. 

 

Бобан Ђурић: Апсолутно се слажем са излагањем колегинице и управо о 

свему овоме је била тема на колегијуму у Управи за ветерину. 

  

Дубравко Гудурић: Један од проблема је у вези вештачког осемењавања, 

и класификација те делатности јер је та активност била предмет бројних 

инспекција и казни. Треба да затражимо помоћ из Управе за ветерину да 

нас упуте на праву адресу и да ту тему рашчистимо. 

 

Мишо Коларевић: Исто у вези са Управом за ветерину, једна од тема 

свакако треба да буде предстојећа измена и допуна Закона о 

ветеринарству, како ВКС могла  на време да се активно укључи. Друга 

ствар је Конкурс, било би идеално да се уговори потпишу пре објављивања 

Програма мера за следећу годину, а што то значи да припреме треба да  
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крену одмах, да мора да се заврши до новембра. Да се Комора укључи у 

преговоре о самим критеријумима.  

 

Након скупштине да се формира једна радна група која ће радити на 

измени и допуни Статута ВКС. 

  

Закључак:4.1 Једна од наредних активности Управног одбора, Скупштине 

и осталих тела и органа су  измене и допуне  Статута ВКС. 

 

 4.1 Једногласно је донет закључак 

 

 

Закључак:4.2 Ангажовање правника у форми уговора о допунском раду 

од 30% како такав не задовољава потребе ВКС и као такав није потребан  

 

 

 

 4.2 Једногласно је донет закључак 

 

 

Закључак 4.3. Све закључке са 91. седнице УО поставити на сајт ВКС-а. 

 

 

 4.3 Једногласно је донет закључак 

 

 

 

 

Сатанак се завршио у 13, и 45. 


